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FABRIS v. FRANCE (GC) 

Date: 07/02/2013 Application no.: 16574/08 

Articles: 14; 14+P1-1; 41; 46; 46-1; 46-2; P1-1; P1-1-1 

Conclusion:  Violation of Article 14+P1-1 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) 

(Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions; Article 1 of Protocol No. 1 - 

Protection of property); Just satisfaction reserved 

The applicant complained that he had been unable to benefit from a law introduced in 2001 (Law of 

3 December 2001) granting children “born of adultery” identical inheritance rights to those of 

legitimate children, passed following delivery of the Court’s judgment in Mazurek v. France of 1 

February 2000. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

YEFIMENKO v. RUSSIA 

Date: 12/02/2013 Application no.: 152/04 

Articles: 3; 5; 5-1; 5-1-a; 6; 6-1; 6-3-c; 8; 8-1; 8-2; 13; 34; 35; 35-1; 41 

Conclusion:  Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of 

domestic remedies); Remainder inadmissible; Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - 

Degrading treatment; Inhuman treatment) (Substantive aspect); Violation of Article 13 - Right to an 

effective remedy (Article 13 - Effective remedy); Violation of Article 5 - Right to liberty and security 

(Article 5-1 - Lawful arrest or detention; Article 5-1-a - Competent court); Violation of Article 8 - Right 

to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence); Violation of Article 34 

Article 14 – Prohibition of discrimination 

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured 
without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, 
birth or other status. 

§  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116716
http://lovdata.no/avg/emdn/emdn-2008-016574-frank.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116369
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- Individual applications (Article 34 - Hinder the exercise of the right of petition); Non-pecuniary 

damage - award 

The case concerned a Russian national who was born in 1969 and was serving a prison sentence of 19 

years and six months in the Chelyabinsk Region (Russia) for murder, kidnapping and extortion. 

Relying in particular on Article 3 and Article 13, he complained about the conditions of his detention 

on remand from March 2001 to October 2003. Relying on Article 5 § 1 (a), he also alleged that his 

detention after conviction by the trial court in April 2003 until the detention order was quashed in 

2010 had been unlawful, in particular because it had not been based on a sentence imposed by a 

“competent tribunal”, two of the lay judges not having been authorised to sit on the bench. Lastly, he 

alleged that prison staff had inspected his correspondence with the Regional Bar Association and a 

non-governmental organisation as well as with the European Court of Human Rights, in breach of 

Article 8 and Article 34. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

X and OTHERS v. AUSTRIA (GC) 

Date: 19/02/2013 Application no.: 19010/07 

Articles: 8; 8-1; 14; 14+8; 41 

Conclusion:  No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) 

(Article 8 - Right to respect for private and family life; Article 8-1 - Respect for family life); Violation of 

Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for 

private and family life; Article 8-1 - Respect for family life); Non-pecuniary damage - award 

The case concerned the complaint by two women who live in a stable homosexual relationship about 

the Austrian courts’ refusal to grant one of the partners the right to adopt the son of the other 

partner without severing the mother’s legal ties with the child (second-parent adoption).  

Norsk sammendrag på Lovdata.no 
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Månedens utvalgte: X and Others v. Austria 

 

Fakta:  

Den første og den tredje klageren var to kvinner som bodde sammen og var i et stabilt forhold. Den 

andre klageren var den tredje klagerens mindreårige sønn. I 2005 søkte den første klageren om å 

adoptere den andre klageren for å opprette et rettslig bånd mellom de to. I oktober 2005 avslo 

førsteinstansdomstolen adopsjonssøknaden. Retten fremholdt at innvilgelse av adopsjon ville 

medføre en oppheving av den biologiske morens rettslige bånd til barnet. Klagernes anker ble 

deretter avvist av anneninstansdomstolen i februar 2006 og deretter av høyesterett i september s.å. 

Sistnevnte la til grunn at adopsjon av et barn av hans eller hennes mors kvinnelige partner var rettslig 

umulig. Den vurderte dessuten at de relevante bestemmelsene i den østeriske sivillovboken ikke 

syntes å være i strid med konstitusjonen. 

Den 24. april 2007 klaget klagerne saken inn for Domstolen. Den 5. juni 2012 avstod et kammer i 

første avdeling jurisdiksjon til Domstolen i storkammer i henhold til artikkel 30. 

Anførsler:  

Klagerne anførte at de hadde blitt utsatt for diskriminering på bakgrunn av den første og tredje 

klagerens seksuelle legning. De fremholdt at det ikke forelå noen rimelig eller objektiv begrunnelse 

for å forby en person adopsjon av partnerens barn blant homoseksuelle, mens dette var tillatt blant 

heteroseksuelle par. Klagerne anførte at dette utgjorde en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt 

med artikkel 8. 

Staten imøtegikk klagernes anførsler. 

Tredjepartsintervensjon fra Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), the 

International Commission of Jurists (ICJ), the European Region of the International Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), the British Association for Adoption and Fostering 

(BAAF), the Network of European LGBT Families Associations (NELFA), the European Commission on 

Sexual Orientation Law (ECSOL), the European Centre for Law and Justice (ECLJ), the Attorney 

General for Northern Ireland, Amnesty International (AI) og Alliance Defending Freedom (ADF). 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen behandlet innledningsvis hvorvidt artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8 var anvendelig 

i den foreliggende sak. Domstolen fremholdt at den har behandlet et stort antall privat- og 

familielivsklager gjeldende seksuell legning. Noen klager har Domstolen behandlet i lys av artikkel 8 

alene, mens andre har vært behandlet i lys av artikkel 14 og 8 sammenholdt. I den foreliggende sak 

anførte klagerne at det forelå en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8. Domstolen 

viste til at den konsekvent har fremholdt at artikkel 14 komplementerer andre materielle 

bestemmelser i konvensjonen og dens protokoller. Selv om artikkel 14 ikke forutsetter krenkelse av 

disse bestemmelsene, kan den kun anvendes dersom fakta i saken faller innenfor rekkevidden av én 

eller flere av disse. Domstolen minnet om at personer av samme kjønn som bor sammen i et stabilt 

de facto forhold faller innenfor rekkevidden av « familieliv » på tilsvarende måte som 
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heteroseksuelle par i samme situasjon. Domstolen viste til sin avgjørelse av om saken Gas et Dubois v. 

France skulle tas til behandling (no. 25951/07, avgjørelse av 31. august 2010). Saken gjaldt forholdet 

mellom to kvinner som bodde sammen og som hadde inngått sivilt partnerskap. Den ene hadde født 

et barn ved hjelp av kunstig befruktning, som kvinnene så oppdro sammen; Domstolen vurderte at 

dette utgjorde « familieliv » i artikkel 8s forstand. 

Den første og den tredje klageren i den foreliggende sak hadde et stabilt forhold. Klagerne hadde 

bodd sammen i flere år og den andre klageren bodde sammen med dem; han ble tatt hånd om av sin 

mor og hennes partner i felleskap. Domstolen kom derfor til at forholdet mellom de tre klagerne 

utgjorde « familieliv » i artikkel 8s forstand. Domstolen konkluderte etter dette med at artikkel 14 

sammenholdt med artikkel 8 var anvendelig i den foreliggende sak. 

Domstolen behandlet deretter hvorvidt det forelå en krenkelse av artikkel 14 og 8. Domstolen 

påpekte at det etter veletablert rettspraksis måtte foreligge forskjellsbehandling av personer i 

relevant sammenlignbare situasjoner for at artikkel 14 skulle komme til anvendelse. Slik 

forskjellsbehandling er diskriminerende dersom det ikke finnes noen objektiv og rimelig begrunnelse 

for den, altså dersom den ikke søker å oppnå et legitimt formål eller hvis det ikke er et rimelig 

forholdsmessighetsforhold mellom tiltakene som anvendes og målet som søkes oppnådd. 

Medlemsstatene nyter en skjønnsmargin i vurderingen av og til hvilken grad forskjeller i ellers 

sammenlignbare situasjoner rettferdiggjør forskjellsbehandling. Seksuell legning er dekket av artikkel 

14. Domstolen har ved gjentatte anledninger fremholdt at forskjeller på grunn av seksuell legning, på 

samme måte som forskjeller på grunn av kjønn, krever en overbevisende og vektig begrunnelse for å 

anses rettferdiggjort. I tilfeller av forskjellsbehandling på grunn av kjønn eller seksuell legning nyter 

staten en snever skjønnsmargin; forskjellsbehandling på grunn av seksuell legning alene er 

uakseptabel etter konvensjonen. Domstolen påpekte at man må skille mellom tre typer situasjoner i 

forbindelse med homoseksuelles rett til adopsjon. Den første gjelder situasjoner hvor en person 

ønsker å adoptere på egenhånd (« individual adoption »). Den andre gjelder situasjoner der en av 

partene i et homoseksuelt forhold ønsker å adoptere sin partners barn med det formål at begge 

oppnår en rettslig anerkjent foreldrestatus (« second parent-adoption »), heretter stebarnsadopsjon. 

Den tredje gjelder situasjoner der likekjønnede par kjønn ønsker å adoptere et barn i felleskap (« 

joint adoption »). Hittil har Domstolen behandlet to klager med hensyn til den første type situasjoner 

(Fretté v. France no. 36515/97, og E.B. v. France no. 43546/02) og én klage med hensyn til den annen 

type situasjoner (ovennevnte Gas et Dubois v. France). 

I den foreliggende sak måtte Domstolen først vurdere om klagerne var i en situasjon som var relevant 

sammenlignbar med den til et gift heteroseksuelt par der den ene ønsket å adoptere den andres 

biologiske barn. I Gas et Dubois v. France besvarte Domstolen dette benektende. Domstolen gjentok 

de relevante momentene i den foreliggende sak. For det første minnet den om at artikkel 12 ikke 

påla statene noen plikt til å tillate ekteskap blant homoseksuelle par. En slik rett kan heller ikke 

utledes fra artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8. Når en stat velger å tilby homoseksuelle par en 

alternativ rettslig anerkjennelse av deres parforhold, nyter den en viss skjønnsmargin med hensyn 

definisjonen av den status som den velger å tilby. Utøvelse av retten til å gifte seg er beskyttet av 

artikkel 12 og medfører sosiale, personlige og rettslige konsekvenser. Østerisk lov etablerer et 

spesielt regime for gifte par med hensyn til adopsjon. Etter den østeriske sivillovboken er det kun 

ektepar som kan adoptere et barn, og, som hovedregel, kan de kun adoptere i felleskap. Loven åpner 

kun unntaksvis for at den ene ektefellen kan adoptere den andres barn. Staten påstod under 

http://lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-1997-036515.html
http://lovdata.no/cgi-wift/emdles?/avg/emd/emd-2002-043546.html
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henvisning til Gas et Dubois v. France at klagerne ikke var i en relevant sammenlignbar situasjon som 

et ektepar. Domstolen fant ingen grunn til å fravike sin rettspraksis på dette punkt og konkluderte 

med at den første og tredje klageren ikke var i en relevant sammenlignbar situasjon som et ektepar 

med hensyn til denne type adopsjon. Følgelig forelå det ingen krenkelse av artikkel 14 og 8 

sammenholdt for det tilfelle at man sammenlignet klagernes situasjon med et ektepar der en av 

ektefellene ønsker å adoptere den andres barn. 

Domstolen vurderte deretter om klagernes situasjon var sammenlignbar med situasjonen til et ugift 

heteroseksuelt par. Klagerne hadde påpekt at en persons rett til å adoptere sin partners barn etter 

østerisk lov var tillatt både for gifte par, så vel som ugifte heteroseksuelle par, mens det ikke var 

mulig for homoseksuelle par. Domstolen aksepterte at klagerne som ønsket å opprette et rettslig 

forhold mellom den første og andre klageren var i en relevant sammenlignbar situasjon som et 

heteroseksuelt par i samme situasjon. 

Domstolen vurderte så om det forelå forskjellsbehandling basert på den første og den tredje 

klagerens seksuelle legning. Domstolen viste til artikkel 179 i den østeriske sivillovboken, som tillot 

en person å adoptere sin partners barn; dette gjelder ugifte heteroseksuelle par. Det samme er 

umulig for homoseksuelle par ettersom bestemmelsen som regulerer dette, artikkel 182(2), legger til 

grunn at den som adopterer erstatter den biologiske forelderen av det samme kjønn. Ettersom den 

første klageren i den foreliggende sak var en kvinne, kunne adopsjon av den andre klageren kun 

erstatte hans forhold til sin mor. Adopsjon kunne derfor ikke etablere et mor-barn forhold mellom 

den første og andre klageren i tillegg til det han allerede hadde til sin mor, den tredje klageren. Selv 

om den relevante bestemmelsen kunne fremstå som en nøytral bestemmelse, fastslo Domstolen at 

den relevante lovgivning utvilsomt medførte en forskjellsbehandling mellom ugifte heteroseksuelle 

og homoseksuelle par med hensyn til denne type adopsjon. Adopsjon i det foreliggende tilfelle ville 

være umulig selv om den biologiske faren hadde vært død eller ukjent, eller dersom det skulle 

foreligge grunner til å overprøve farens eventuelle avslag på samtykke til adopsjon. 

Staten fremholdt at det ikke forelå elementer av diskriminering i den foreliggende sak. Den viste i 

denne sammenheng til de nasjonale domstolene som hadde avvist adopsjon fordi de vurderte at det 

ikke ville være i den andre klagerens interesse og fordi enhver adopsjon ville kreve samtykke fra 

barnets biologiske foreldre. Domstolen lot seg imidlertid ikke overbevise av statens argumenter. Den 

viste til at de nasjonale domstolene hadde gjort det klart at adopsjon i ethvert tilfelle ville være 

umulig etter artikkel 182(2) i sivillovboken. Domstolen avviste etter dette statens argument om at 

klagerne ikke ble påvirket av forskjellsbehandlingen utledet av artikkel 182(2). Ifølge Domstolen var 

det rettslig umulig å adoptere i det foreliggende tilfelle og det hadde vært kjernen i de nasjonale 

domstolenes vurdering av saken. Dette forhindret de nasjonale domstolene i å, på en meningsfull 

måte, vurdere hvorvidt adopsjon var i den andre klagerens interesse og de vurderte dermed ikke 

omstendighetene i saken inngående nok. De undersøkte heller ikke om det forelå grunner som kunne 

ha rettferdiggjort en overprøving av farens eventuelle avslag på samtykke til adopsjon. Hadde den 

første og den tredje klageren vært et ugift heteroseksuelt par, hadde de nasjonale domstolene ikke 

vært i stand til å nekte adopsjon på prinsipielt grunnlag. I stedet hadde de vært nødt til å vurdere 

hvorvidt adopsjon var til den andre klagerens beste. Hadde hans far motsatt seg adopsjon, ville 

domstolen måttet ha vurdert hvorvidt det forelå eksepsjonelle omstendigheter som rettferdiggjorde 

overprøving av hans avslag på samtykke. Følgelig kom Domstolen til at klagen i den foreliggende sak 

ikke på noe vis var et abstrakt rettsspørsmål (actio popularis); klagerne ble direkte påvirket av loven 
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ettersom artikkel 182(2) i sivillovboken inneholdt et absolutt forbud mot denne type adopsjon for 

homoseksuelle par og dermed gjorde det unødvendig og irrelevant å undersøke de særlige 

omstendighetene i saken. Dette medførte at adopsjonssøknaden ble avslått på prinsipielt grunnlag. 

Domstolen tilføyet at forskjellsbehandlingen ved første øyekast kun syntes å berøre den første 

klageren. Ettersom alle de tre klagerne utøvet familielivet i felleskap, og adopsjonssøknaden hadde 

som formål å oppnå rettslig anerkjennelse av dette, vurderte Domstolen imidlertid at samtlige 

klagere ble direkte berørt av forskjellsbehandlingen og derfor kunne anses som ofre for den påståtte 

krenkelsen. 

Domstolen viste så til statens argument om at det at det var rettslig umulig å innvilge klagernes 

adopsjonssøknad ikke var diskriminerende fordi det ikke skyldtes den første og tredje klageres 

seksuelle legning. Staten viste i den sammenheng til at artikkel 182(2) i sivillovboken gjorde det 

umulig for enhver kvinne å adoptere et barn hvis rettslige bånd til moren stadig var intakte og at 

dette gjaldt som en generell regel. Denne regelen ville for eksempel også forhindre en tante fra å 

adoptere sin nevø dersom hans forhold til moren var intakt. Domstolen lot seg ikke overbevise av 

dette argument. Forholdet mellom to voksne søstre eller mellom en tante og hennes nevø faller i 

prinsippet ikke innenfor rekkevidden av « familieliv » etter artikkel 8. Selv om det gjorde det, minnet 

Domstolen om at den allerede har fremholdt at forholdet mellom to søstre som bor sammen 

kvalitativt sett er av en annen art enn forholdet mellom et par, inkludert et homoseksuelt. Følgelig 

påvirker ikke artikkel 182(2) andre personer på samme måte som den påvirker klagerne. Med 

henvisning til de ovennevnte betraktninger forelå det en forskjellsbehandling mellom klagerne og et 

ugift heteroseksuelt par. Denne forskjellsbehandlingen var uatskillelig 

forbundet med det faktum at den første og tredje klageren utgjorde 

et homoseksuelt par og skyldtes dermed deres seksuelle legning. Den 

foreliggende sak måtte derfor vurderes annerledes enn Gas et Dubois, 

hvor Domstolen kom til at det ikke forelå noen forskjellsbehandling 

mellom et ugift heteroseksuelt og et homoseksuelt par på grunn av 

seksuell legning, ettersom denne type adopsjon, etter fransk 

lovgivning, ikke var tillatt for noen av dem. 

Domstolen vurderte deretter hvorvidt forskjellsbehandlingen søkte å oppnå et legitimt formål. 

Domstolen understreket at den foreliggende sak ikke gjaldt spørsmålet om klagernes 

adopsjonssøknad burde innvilges. Selv om den foreliggende sak kunne ses i lys av den videre 

debatten om homoseksuelle pars foreldrerettigheter, var det ikke Domstolens oppgave å avgjøre 

spørsmålet om stebarnsadopsjon, for ikke å snakke om adopsjon blant homoseksuelle generelt. 

Domstolens oppgave var å avgjøre spørsmålet om påstått diskriminering mellom ugifte 

heteroseksuelle og homoseksuelle par med hensyn til denne type adopsjon. Domstolen minnet om at 

forbudet mot diskriminering etter artikkel 14 omfatter alle tilleggsrettigheter som faller innenfor 

enhver konvensjonsbestemmelses generelle rekkevidde. Artikkel 8 garanterer ikke i seg selv noen 

rett til å adoptere. Med hensyn til adopsjon blant enslige homoseksuelle, har Domstolen imidlertid 

fremholdt at en stat som oppretter rettigheter utover artikkel 8-forpliktelsene, ikke kan anvende 

rettigheten på en diskriminerende måte i strid med artikkel 14. Under henvisning til den foreliggende 

sak, bemerket Domstolen at det ikke foreligger noen plikt etter artikkel 8 til å utvide retten til denne 

type adopsjon til å omfatte ugifte par. Ikke desto mindre tillater østerisk lov denne type adopsjon for 

ugifte heteroseksuelt par. Domstolen måtte derfor vurdere om det søkte å oppnå et legitimt formål 

og hvorvidt det var forholdsmessig sett i forhold til dette formålet å nekte (ugifte) homoseksuelle par 
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denne retten. Domstolen viste til at de nasjonale domstolene og staten hevdet at den østeriske 

adopsjonslovgivningen var begrunnet i beskyttelsen av familien i tradisjonell forstand, basert på den 

underforståtte antagelse om at kun en familie med foreldre av ulike kjønn kunne oppfylle et barns 

behov på en adekvat måte. Domstolen har akseptert at beskyttelsen av familien i den tradisjonelle 

forstand i prinsippet er et vektig og legitimt argument som kan rettferdiggjøre forskjellsbehandling. 

Det er videre selvsagt at barnets beste også er et legitimt formål. 

Det gjenstod så å vurdere hvorvidt forholdsmessighetsprinsippet ble overholdt i lys av 

omstendighetene i den foreliggende sak. Domstolen minnet om prinsippene den har utviklet i sin 

rettspraksis. Det formålet det er å beskytte familien i tradisjonell forstand, er abstrakt og mange 

konkrete tiltak kan anvendes for å oppnå slik beskyttelse. Ettersom konvensjonen er et levende 

instrument som skal tolkes i lys av nåtidens forhold, må statene nødvendigvis ta i betraktning 

samfunnsutviklingen og holdningsendringer om spørsmål knyttet til familieliv, sivilstatus og forhold 

ved anvendelsen av tiltak for å beskytte familien og sikre respekt for familielivet. I saker hvor det er 

en snever skjønnsmargin, slik tilfelle er i saker om forskjellsbehandling på grunn av kjønn eller 

seksuell legning, krever forholdsmessighetsprinsippet ikke bare at det valgte tiltaket anses passende;. 

Det må også bevises at det er nødvendig for oppnåelsen av formålet å plassere visse kategorier av 

personer (som i dette tilfelle personer i et homoseksuelt forhold) utenfor rekkevidden av den 

aktuelle bestemmelsen. Domstolen noterte at bevisbyrden lå hos staten. Det var den som måtte 

bevise at beskyttelsen av familien i tradisjonell forstand og beskyttelsen av barnets interesser, 

nødvendiggjorde ekskludering av likekjønnede par fra stebarnsadopsjon, selv om dette er tillatt for 

ugifte heteroseksuelle par. Domstolen viste til at staten ikke hadde fremlagt noe konkret argument, 

vitenskapelige studier eller andre bevis for å overbevise Domstolen om at en familie med to foreldre 

av samme kjønn ikke på noen måte kunne oppfylle et barns behov. Tvert imot innrømmet staten at 

homoseksuelle par kunne være likeså skikket eller uskikket som heteroseksuelle par når det gjaldt 

adopsjon av barn. Staten hadde ytterligere uttrykt at sivillovboken ikke hadde som formål å 

ekskludere likekjønnede par fra muligheten til stebarnsadopsjon ». Ikke desto mindre understreket 

Domstolen at lovgivningen søkte å forhindre situasjoner hvor barn hadde to mødre eller fedre for 

rettslige formål. Ettersom sivillovboken ikke hadde som formål å ekskludere homoseksuelle par, 

bemerket Domstolen videre at partnerskapsloven, som trådde i kraft i 2010, kunne kaste lys over 

begrunnelsen bak forbudet mot denne type adopsjon blant homoseksuelle par. Dette til tross for at 

loven ikke hadde vært direkte anvendelig i den foreliggende sak. Det fremgikk imidlertid av 

lovproposisjonen at forbudet var inntatt i loven grunnet gjentatte oppfordringer fra grupper i 

samfunnet som motsatte seg adopsjon for homoseksuelle par. Domstolen tilføyet at østerisk 

lovgivning manglet koherens. På den ene siden aksepterte den at et barn vokste opp i en familie med 

et homoseksuelt par som foreldre og aksepterte med dette at det ikke var til skade for barnet. På 

den annen side insisterte lovgivningen imidlertid på at barnet ikke burde ha to foreldre av samme 

kjønn. Domstolen viste til klagernes argument om at de facto familier med et homoseksuelt par som 

foreldre eksisterte, men at de ble nektet mulighet til å oppnå rettslig anerkjennelse og beskyttelse. I 

motsetning til de to andre typer adopsjon (« individual adoption » eller « joint adoption »), som ofte 

hadde som formål å opprette et forhold med et barn som tidligere ikke hadde noen tilknytning til den 

som adopterte, er den aktuelle type adopsjon, nemlig stebarnsadopsjon, til gjengjeld ment å sikre 

rettigheter mellom et barn og dets ene forelders partner. Domstolen har ved flere anledninger 

understreket viktigheten av å sikre rettslig anerkjennelse til de facto familieliv. Alle de ovennevnte 

betraktninger – eksistensen av de facto familieliv blant klagerne, viktigheten av å ha mulighet til å 
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oppnå rettslig anerkjennelse av dette, mangelen på argumenter fra statens side til å overbevise 

Domstolen om at det ville være til skade for barnet å vokse opp med et homoseksuelt par som 

foreldre, eller å ha to mødre eller fedre for rettslige formål, og særlig dens innrømmelse av at 

homoseksuelle par kan være likeså skikket til denne type adopsjon som ulikekjønnede par – reiste 

betydelig tvil rundt forholdsmessigheten av det absolutte forbud i sivillovbokens artikkel 182(2). 

Dersom ingen andre tilstrekkelig overbevisende og vektige grunner talte for et slikt absolutt forbud, 

vil de ovennevnte argumentene heller tale for å tillate nasjonale domstoler i å foreta en konkret 

vurdering i den enkelte sak. Dette synes også å være i bedre overensstemmelse med barnets beste. 

Staten fremsatte ytterligere et argument for å rettferdiggjøre forskjellsbehandlingen. Med hensyn til 

adopsjonslovgivning som måtte oppnå en rimelig balanse mellom interessene til alle de involverte 

personene i saken, mente staten at skjønnsmarginen etter artikkel 8 i utgangspunktet var vid. I den 

foreliggende sak ville denne marginen være enda videre ettersom det ikke forelå noen europeisk 

konsensus vedrørende stebarnsadopsjon. Domstolen bemerket at hvor stor statens skjønnsmargin 

etter artikkel 8 er, avhenger av en rekke faktorer. Når et særlig viktig aspekt ved et individs eksistens 

eller identitet står på spill, vil skjønnsmarginen normalt være begrenset. I tilfeller hvor det ikke 

foreligger noen konsensus blant Europarådets medlemsstater med hensyn til den relative viktigheten 

av interessene på spill, eller hvordan disse interessene på best mulig vis kan beskyttes, vil imidlertid 

marginen være større – særlig gjelder dette ømfintlige moralske eller etiske spørsmål. Når det gjelder 

diskriminering på grunn av kjønn eller seksuell legning vurdert etter artikkel 14, bekreftet imidlertid 

Domstolen at skjønnsmarginen er snever. Domstolen understreket videre, kun som et tilsvar til 

statens argument om manglende europeisk konsensus, at den foreliggende sak ikke gjaldt det 

generelle spørsmål om homoseksuelles adgang til stebarnsadopsjon, men til forskjellsbehandlingen 

av ugifte heteroseksuelle par sett i forhold til homoseksuelle par med hensyn til denne type adopsjon. 

Følgelig kan kun praksis i de ti medlemsstater som tillater denne type adopsjon blant ugifte par anses 

som relevant sammenligningsgrunnlag. Innad i denne gruppen behandler seks stater heteroseksuelle 

og homoseksuelle par på samme måte, mens fire har samme tilnærmingsmåte som Østerrike. Et slikt 

snevert utvalg medfører at det ikke er mulig å trekke noen slutninger vedrørende eksistensen av en 

mulig konsensus blant Europarådets medlemsstater. Ifølge Domstolen gjelder det samme 

Europarådets konvensjon om adopsjon av 2008. For det første har denne konvensjonen ikke blitt 

ratifisert av Østerrike. For det annet er det tvilsomt om konvensjonen gjenspeiler en felles europeisk 

holdning, gitt det lave antall ratifikasjoner så langt. Uansett, bemerket Domstolen, legger dens 

artikkel 7(1) til grunn at statene kan gi heteroseksuelle par eller én person rett til å adoptere barn. 

Etter artikkel 7(2) kan denne retten dessuten utvides til å omfatte homoseksuelle par som er gift eller 

har inngått registrert partnerskap, så vel som for « ulikekjønnede eller likekjønnede par som lever 

sammen i et stabilt forhold ». Dette vitner om at artikkel 7(2) ikke tillater statene å behandle 

heteroseksuelle og homoseksuelle par som lever i et stabilt forhold ulikt. Europarådets 

Ministerkomités anbefaling fra 31. mars 2010 synes å peke i samme retning. Domstolen tilkjennegav 

at å oppnå en rimelig balanse mellom beskyttelsen av familien i tradisjonell forstand og 

konvensjonsrettighetene til seksuelle minoriteter, er en vanskelig og ømfintlig oppgave. Domstolen 

fant imidlertid, i lys av ovennevnte vurderinger, at staten hadde mislyktes i å fremføre særlig vektige 

grunner for å overbevise Domstolen om at eksklusjon fra stebarnsadopsjon for ugifte homoseksuelle 

par, mens den tillot det for ugifte heteroseksuelle par, var nødvendig for beskyttelsen av familielivet i 

tradisjonell forstand og for ivaretakelsen av barnets interesser. Denne forskjellsbehandlingen er 

derfor uforenlig med konvensjonen. Domstolen konkluderte på bakgrunn av dette med at det forelå 
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en krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8 når det gjaldt klagernes situasjon 

sammenlignet med situasjonen til et ugift heteroseksuelt par der den ene partneren ønsker å 

adoptere den andres barn. 

* * * 


